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المعلومات الشخصٌة
تبس٠خ ِ ٚىبْ اٌٛالدح  :ثغــــــــــــــذاد 0791
اٌزٕظ  ٚاٌضبٌخ االرتّبػ١خ  :أخِٚ ٝتضٚرخ
اٌٍغبد  :اٌؼشث١خ (اٌٍغخ االَ) ٚاالٔزٍ١ض٠خ
اٌزٕغ١خ  :اٌؼشال١خ

التعلٌــــم
 شهادة الدكتوراه فً العالقات العامة و التسوٌق 3002-3002 ،كانت االطروحة بعنوان (العالقات العامة والدعاية السياسية – الترويج للبرامج االنتخابية لألحزاب السياسية
العراقية بعد عام .)3002
 ماجستٌر فً العالقات العامة 3991-3992 ،كانت االطروحة بعنوان (دور أجهزة العالقات العامة في الوزارات العراقية  -وزارة النفط  ،االسكان والتعليم ،
الثقافة واالعالم و التعليم العالي و البحث العلمي).وهي اول اطروحة بمجال العالقات العامة بالعراق.

بكالورٌوس فً الصحافة من جامعة بغداد 3993 -3911 ،
مالحظة :ان فترة الدراسة هي اربع سنوات بعد المدرسة الثانوية.
 -شهادة تدريب ( ) TOTمن االكاديمية العالمية للتدريب والتطوير -بريطانيا.

العمل الحالً
ِٕز ٌٚ 4102غب٠خ ا ْ٢تذس٠غ١خ ف ٟلغُ االػالَ –وٍ١خ ا٢داة – اٌزبِؼخ اٌّغتٕصش٠خ
 مدرة محلي معتمد في مجبل االعالم الرقمي مه الجمعيت العراقيت لتكىولوجيب الحبسوة والمعلومبويت.عضو هيئت أستشبريت في مجلت (عالقبث) المجلت االولى لصىبعت العالقبث العبمت في الوطه العربي. تطبيق وتوطيه تجربت االمتحبن االلكترووي للمرة االولى ببلجبمعت المستىصريت.Suhad Adil Al-Karawi
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 تطج١ك ٚتأص ً١تزشثخ اٌتؼٍ ُ١االٌىتشٌٍّٕٛ ٟٔٚرد االػالٌٍِ ٟغٕخ اٌغبدعخ ػٍ ٝاٌتٛاٌ.ٟ ِٕغك اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌششوخ ِىغّ١ب االعتشاٌ١خ ٌجذائً اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ. ِذسة ِضٍ ٟفِ ٟزبي اٌتّٕ١خ اٌجشش٠خ ٚاٌتّٕ١خ االداس٠خ. ػضِ ٛإعظ ٚػض١٘ ٛئخ اداس٠خ ف ٟاٌزّؼ١خ اٌؼشال١خ ٌتىٌٕٛٛر١ب اٌضبعٛة ٚاٌّؼٍِٛبت١خ ِذسة اػالِٚ ٟتخصص ٟثتمٕ١بد االػالَ ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌضذ٠خخ. ِذ٠ش شؼجخ اثٓ عٕ١ب ٌٍتؼٍ ُ١االٌىتش ٟٔٚف ٟوٍ١خ ا٢داة – اٌزبِؼخ اٌّغتٕصش٠خ ػض ٛاٌٍزٕخ اٌتضض١ش٠خ ف ٟاٌٍّتم ٝاٌتىٌٕٛٛر ٟاالٚي ٌٍزبِؼخ اٌّغتٕصش٠خ ٚاٌتٕف١ز ثتبس٠خ 01/ 01-04. 4103/
 اٌتششش ٌجشٔبِذ تط٠ٛش اٌم١بداد إٌغ٠ٛخ فٚ ٟصاسح اٌتؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجضج اٌؼٌٍّ ٟجشٔبِذ تط٠ٛش اٌم١بدادإٌغ٠ٛخ ف ٟاٌتؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟفٚ4103/04/ 0 ٟاٌز ٞتذػّٗ ِٕظّخ ٚ IREXثأششاف دائشح اٌجضج ٚاٌتط٠ٛش
ٙ٠ذف اٌجشٔبِذ ٌخٍك فش٠ك ػًّ لبدس ػٍ ٝتط٠ٛش اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٌٍتذس٠غ١بد فٚ ٟصاسح اٌتؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚاٌجضج اٌؼٍّٚ ٟتصّٔ ُ١شبطبد تخص رٌه ٌٍّالوبد اٌتذس٠غ١خ إٌغبئ١خ.
 اٌّشبسوخ فٍِ ٟتم ٝاٌطف اٌؼٍّٚ ٟاٌخمبف ٟاٌذ ٌٟٚاٌغبثغ ثتبس٠خ  8-9وبٔ ْٛاالٚي  4103ثجضج (صٕبػخاٌّؼٍِٛبد ٚاداستٙب فِ ٟؼشوخ اٌضشذ ٚعتشات١ز١بد اٌشد).
 اٌّشبسوخ ثذٚسح اٌتضش٠ش اٌصضف ٟوّذسة ثتبس٠خ  4104/0/02-01ف ٟلغُ اٌتؼٍ ُ١اٌّغتّش ثبٌزبِؼخاٌّغتٕصش٠خ .
 اٌّشبسوخ ثبٌّإتّش اٌذٌٍ ٌٟٚغخ اٌؼشث١خ اٌخبِظ ف ٟدٌٚخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّتضذح ثتبس٠خ 4104/3/ 9-2ثبٌجضج اٌّٛع( َٛث١ذاغٛر١ب اٌخطبة اٌؼشال١ِٕٙٚ ٟخ االػالَ).
 اٌّشبسوخ وّذسة ف ٟدٚسح تّٕ١خ ِٙبساد اٌتفبٚض ٚاثشاَ اٌؼمٛد ٌّذح  ِٓ َٛ٠ 02تبس٠خ 4104/8/ 08-9ف ٟلغُ اٌتؼٍ ُ١اٌّغتّش ثبٌزبِؼخ اٌّغتٕصش٠خ.
 اٌّشبسوخ ثبٌٕذٚح " اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚصؼٛثبد اٌؼًّ اٌٛظ١ف "ٟف ٟلغُ اٌتؼٍ ُ١اٌّغتّش ثتبس٠خ.4104/0/03
 اٌّشبسوخ ف ٟاٌّإتّش اٌؼٍّ ٟاٌخبٌج ٌىٍ١خ االػالَ اٌزبِؼخ اٌؼشال١خ ثشػب٠خ ِٕظّخ (ٌٍّ )IMSذح ِٓ 07-08ٔ١غبْ  4104ثجضج اٌخطبة اٌؼشال١ِٕٙٚ ٟخ االػالَ
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 اخت١بس ٞضّٓ اٌ١ٙئخ االعتشبس٠خ ٌّزٍخ ػاللبد ٘ ٟاٌّزٍخ اٌٛص١ذح اٌّتخصصخ ثصٕبػخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟاٌٛطٓ اٌؼشثٚ ٟرٌه ثؼذ حالث ِمبالد ٔششتٙب اٌّزٍخ .
 اٌّشبسوخ ف ٟاٌّإتّش اٌؼٍّ ٟاالٚي ٌإلػالَ اٌّزتّؼ ٟفٚ ٟصاسح اٌؼًّ ٚاٌشٛؤْ االرتّبػ١خ ثجضج ثؼٕٛاْ(صٕبػخ اٌخطبة االػالِٚ ٟتأح١شٖ ػٍ ٝاٌّزتّغ اٌؼشال .)ٟثتبس٠خ .4104/0/04
 ِذسثخ ف ٟدٚسح (اٌصضبفخ االعتمصبئ١خ ٚدٚس٘ب فِ ٟىبفضخ اٌفغبد ٚصش٠خ اٌصضبفخ ٚاالػالَ)ٚ.اٌت ٟالبِتٙبِٕظّخ االُِ اٌّتضذح ٌٍتّٕ١خ اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌؼشاق ٌٍفتشح ِٓ  4104/4/ 4-1ف ٟاعطٕجٛي – تشو١ب.
 اٌّشبسوخ ف ٟإٌذٚح اٌؼٍّ١خ اٌؼبششح ٌّشوض اٌّغتٕصش٠خ ٌٍذساعبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ثؼٕٛاْ ِشىٍخ إٌبصصٓ١اثؼبد٘ب ٚآحبس٘ب ػٍ ٝاٌّزتّغ اٌؼشال ٟثتبس٠خ ،4104/4/42اٌجضج ثؼٕٛاْ (دٚس تفؼ ً١اٌّضبعجخ االرتّبػ١خ
فِ ٟؼبٌزخ اصِخ إٌضٚس اٌذاخٍ.)ٟ
 اٌّشبسوخ ثجضج فِ ٟإتّشاٌؼشاق ٌٍتؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثشػب٠خ ِٕظّخ ا٠٢شوظ اٌز ٞػمذ ثبٌتؼبِ ْٚغ ٚصاسح اٌتؼٍُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجضج اٌؼٍّ ٟثجضج (االّٔبط اٌم١بد٠خ ٌذ ٜاٌّشاح االوبد١ّ٠خ ف ٟاٌزبِؼخ اٌّغتٕصش٠خ) ثتبس٠خ -49
.4104/7/47
 اٌّشبسوخ ف ٟاٌّإتّش اٌؼشث ٟاٌذ ٌٟٚاٌخبٌج ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ  4104/04/01-04فِ ٟصش – ششَ اٌش١خثٛسلخ ػًّ ػٓ عتشات١ز١بد اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌتٛاصٍ١خ.
اٌّشبسوخ وجبصخخ ف ٟاٌّإتّش اٌؼٍّ ٟاٌخبٌٔ ٟىٍ١خ االػالَ ف ٟربِؼخ اٌجتشا ثتبس٠خ .4104/ 04/02-01 اٌّشبسوخ وجبصخخ ف ٟاٌّإتّش اٌؼٍّ ٟاٌٛطٕ ٟاالٚي صٛي االػتذاي ف ٟاٌذٚ ٓ٠اٌغ١بعخ ٌٍفتشح ِٓ -44 .4109/1/41ثزبِؼخ وشثالء.
 اٌّشبسوخ ف ٟإٌذٚح اٌتؼش٠ف١خ ػٓ ِٕصخ اس٠ذ ف ٟاٌزبِؼخ اٌّغتٕصش٠خ ثتبس٠خ ٌ 4109/2/00ضص ٌٟٛػٍٝدسع ثبصج ِجبدسٚ .تُ تىش ّٟ٠ثذسع إٌّصخ.
 صضٛس إٌّتذ ٜاٌؼشثٌٍ ٟضىِٛخ االٌىتش١ٔٚخ اٌّتٛاصٍخ اٌطش٠ك اٌ ٝاٌتّٕ١خ اٌّغتذاِخ ٌٍفتشح ِٓ -41 4109/2/43ف ٟاٌمب٘شح ششَ اٌش١خ.
 اٌّشبسوخ فِٕ ٟتذ ٜاالػالَ اٌؼشثٌٍ ٟفتشح ِٓ  4109/3/4-0ف ٟاالِبساد اٌؼشث١خ اٌّتضذح دث.ٟاٌّشبسوخ وجبصخخ ف ٟاٌّإتّش اٌذ ٌٟٚاٌغبدط ٌٍغخ اٌؼشث١خ ف ٟاالِبساد اٌؼشث١خ اٌّتضذح ثجضج صبالد اٌتزً١ٙف ٟاٌخطبة االػالِِ، ٟشتشن ِغ دِ.ضّذ رجبس اٌىش٠ض4109/3/ 2-0 ٞ
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اٌّشبسوخ ثبٌمبء ِضبضشح ثؼٕٛاْ ( ِبوٕخ اٌصٛسح ٚتّ١ض٘ب احٕبء اٌضشٚة )ف ٟاٌّؼٙذ اٌؼبٌٌٍ ٟتط٠ٛش االِٕٟٚاالداس ٞفٚ ٟصاسح اٌذاخٍ١خ فٌٍ ٟفتشح ِٓ .4109/3/00-9
 اٌّشبسوخ ف ٟدٚست ٓ١تط٠ٛش٠تِ ٓ١غ أٌٛ١غى ٛػٓ اٌمطبع غ١ش اٌشعّ ٟاالٌٍ ٌٝٚفتشح ِٓ 4109/3/01-01ٚاٌخبٔ١خ ٌٍفتشح ِٓ  4109/9/3-2فِ ٟضبفظخ اسث.ً١
 اٌضصٛي ػٍ ٝشٙبدح اتّبَ دٚسح اػذاد اٌّذسث ِٓ ٓ١اٌزٙبد اٌتذس٠ج١خ االت١خ ف:4109/3/02-1 ٟأ.شٙبدح اتّبَ دٚسح اػذاد اٌّذسث ٓ١صبدسح ػٓ (اوبد١ّ٠خ اوغفٛسد ٌٍتذس٠ت ٚاالعتشبساد).
ب.شٙبدح اتّبَ دٚسح اػذاد اٌّذسث( ِٓ ٓ١االوبد١ّ٠خ اٌؼبٌّ١خ ٌٍتذس٠ت ٚاٌتط٠ٛش -ثش٠طبٔ١ب)
د..شٙبدح ِذسة ِؼتّذ ِٓ (اٌّشوض اٌٛطٌٍٕ ٟتّٕ١خ ٚاالثذاع-اٌؼشاق)
د.شٙبدح ِذسة ِؼتّذ ػٓ (اٌجشٔبِذ اٌذ ٌٟٚاٌّتىبًِ الػذاد اٌّذسث-ٓ١اٌؼشاق).
 اٌمبء ٔذٚح فِ ٟؼٙذ االداسح اٌتمٕ ٟثبٌضػفشأ١خ ثؼٕٛاْ (اٌخطبة ٚئعتشات١ز١خ االلٕبع ) ف4109/3/03 ٟ اٌّشبسوخ وؼض٠ٛخ ف ٟارتّبع اٌٍزٕخ اٌتأع١غ١خ ٌٍشجىخ اٌؼشث١خ ٌٍتٛاصً ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌتبثؼخ ٌٍّٕظّخاٌؼشث١خ ٌٍتّٕ١خ االداس٠خ إٌّجخمخ ػٓ ربِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ف ٟاٌمب٘شح ٌال٠بَ .4109/9/49-44
 ا ٌّشبسوخ وّضبضش ف ٟإٌذٚح إٌمبش١خ ثؼٕٛاْ سأط اٌّبي االرتّبػٚ ٟدٚسٖ فِ ٟىبفضخ اٌفغبد ِغ دائشحاٌتؼٍٚ ُ١اٌؼاللبد اٌؼبِخ ف١٘ ٟئخ إٌضا٘خ ف.4109/9/10 ٟ
 تششضٌ ٟؼض٠ٛخ ٘١ئخ تضش٠ش ِزٍخ ثضٛث اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌششق االٚعظ خالي اٌؼبَ اٌزبِؼ4108/4109 ٟاٌت ٟتصذس فِ ٟصش ثتبس٠خ .4109/01/41
 تمذ ُ٠االعتشبسا د فِ ٟزبي اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌ ٝاٌّؼٙذ اٌؼبٌٌٍ ٟتط٠ٛش االِٕٚ ٟاالداسٚ ٞاٌضصٛي ػٍ ٝوتبةشىش ِٓ اٌّؼٙذ ثتبس٠خ  4آة .4109

سٌرة العمل
 2014-2006استاذة فً قسم العالقات العامة – كلٌة االعالم – جامعة بغداد
 تدرٌس العالقات العامة  ،االعالم  ،تقنٌات االتصال واالعالن واالدارة المؤسساتٌة. محاضر االدارة االعالمٌة فً كلٌة االعالم – الجامعة العراقٌة. محاضر التحرٌر الصحفً فً قسم االعالم – كلٌة الفراهٌدي الجامعة. القٌام بالعدٌد من البحوث االستراتٌجٌة فً المجاالت االقتصادٌة واالعالم واالدارة والمالٌة والتطوٌر.Suhad Adil Al-Karawi
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 خضت تجربة التعلٌم االلكترونً وألول مرة بكلٌة االعالم فً قسم العالقات العامة وبنجاح تم قٌاسهمن خالل بحث تطبٌقً مقارن سنوات متتالٌة ولالن.

 3001-3002التعاون مع كاردٌنال االخوة المسٌحٌٌن بانجاز استطالعات رأي وفوكس
كروب
 االستثمار األجنبً فً العراق العالقات العامة المرأة العراقٌة األٌتام بالعراق األرامل والمطلقات 3001-3002مدٌر مركز الدراسات اإلستراتٌجٌة االقتصادٌة منظمة مجتمع مدنً (مؤسس و رئٌس)
 القاء محاضرات فً غرفة التجارة االمرٌكٌة العراقٌة فً معرض بغداد الدولً الثانً. القاء محاضرات فً عٌد المرأة العراقٌة -وزارة الداخلٌة. تنفٌذ الورش االقتصادٌة منذ عام  3002ضمن مشروع ازدهار فً العراق بأقامة اربع ورش اقتصادٌةبمشاركة  99شخصا و حصلت على تقٌٌم االمتٌاز من مدراء مشروع ازدهار فً العراق.
 إقامة ورش فً االتحاد العراقً لرجال االعمال و كان عدد المشاركٌن  311شخصا و بلغ عدد المحاضرٌنستة عشر محاضرا و لقد تم منح المشاركٌن الشهادات.
 اقامة ورش لجمعٌة رجال االعمال من النساء فً بغداد ممولة من مركز مشروع القطاع الخاص الدولً وبمشاركة  332شخصا.
 اقامة ورش عمل حول العالقات العامة و معناها و كان عدد المشاركٌن  99شخصا (هٌئة النزاهة العامة). اقامة ورش عمل لوزارة الدولة  -وزارة المجتمع المدنً بمشاركة  91شخصا. اقامة ورش خاصة بالبرامج و الندوات التحاد رجال االعمال العراقً ممولة من مركز المشروعات الدولٌةبمشاركة  332شخصا.
 تصمٌم برنامج تدرٌب العادة تأهٌل لمتطوعً جمعٌة الهالل االحمر العراقٌة بتموٌل من المؤسسة الدولٌةللتطوٌر و االعانة.
 -تصمٌم برنامج تأهٌلً و تدرٌبً لمؤسسات ثقافٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة فً مجال العالقات العامة.
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 تنفٌذ مشروعٌن االول بناء القابلٌات لوسائل الرقابة و المشروع الثانً مسح اقتصادي لجمٌع المحافظاتالعراقٌة (بغداد و الموصل و كربالء والخ).
 اقامة عدد من مجموعات التركٌز (فوكس كروب) وتكون العدد من ثالث مجموعات وتجاوز العدد 3300شخص من الرجال و النساء.
 التعاون مع اتحاد نساء الرافدٌن العراقً ببرنامج جرد االرامل والمطلقات لجمٌع المحافظات العراقٌة ماعداالمحافظات الشمالٌة ونشر النتائج االخٌرة فً وسائل االعالم المختلفة.
 3002-3001مستشار العالقات العامة فً وزارة منظمات المجتمع المدنً
 تأسٌس لجنة شؤون المرأة. اصدار مجلة المالك لالطفال صدر منه عددان نصف شهرٌة. 3001 -3002وظائف متنوعة
 عملت فً مؤسسة تلفزٌون (آشور) مقدمة لبرنامج تلفزٌونً ( عٌد و دردشة). اجراء العدٌد من المسوح والبحوث. العمل فً جرٌدة الصباح بصفة محررة لعام كامل. مسؤولة العالقات العامة باتحاد الصٌادلة العراقٌٌن. اصدار و اشراف و طبع مجلة الصٌادلة العراقٌٌن. االشراف على مشارٌع بحوث التخرج لـ  320طالبا. العمل فً اربع صحف ٌومٌة واسبوعٌة . -المنسق العام لغرفة التجارة العراقٌة-البرٌطانٌة.

التدرٌب والندوات وورش العمل
اٌجاد مشارٌع استثمار ومشروعات صغٌرة للعاطلٌن عن العمل وتدرٌبهم. اعداد عدد من القوانٌن االقتصادٌة و اعطاء المشورات القانونٌة. دورات فً العالقات العامة لهٌئة النزاهة العراقٌة.اقامة ورش وندوات الاتحاد رجال االعمال العراقٌٌن. اقامة دورات وورش لجمعٌة سٌدات االعمال العراقٌة. مجموعات فوكس لوزارة الداخلٌة لالعالنات المدفوعة الثمن مسبقا. مستشارة اعالمٌة التحاد رجال االعمال العراقٌٌن.Suhad Adil Al-Karawi
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 تنفٌذ العدٌد من المشارٌع خاصة بالمرأة العراقٌة فً العدٌد من المحافظات العراقٌة. التواصل مع جمٌعات المنظمات غٌر الحكومٌة فً جمٌع انحاء العراق.مالحظة :الدورات التدرٌبٌة تتضمن االمتحانات و منح الشهادات

النشاطات
  22عاما من التدرٌس االكادٌمً المتنوع و تجارب العالقات العامة و الصحافة و البحث العلمً.  39دراسة و بحث نشرت فً عدد من المؤتمرات والدورٌات. تم منحً عدد من الجوائز الخاصة لقاء اداء االعمال الجٌدة جدا. عضوٌة ورئاسة عدد من اللجان العلمٌة والفنٌة. الحضور الدائم للمؤتمرات والندوات والورشات. -التواصل الجٌد فً فرق العمل سواء فً المجموعة او رئاسته.

البحوث العلمٌة والكتب
 -3االنماط الرٌادٌة لدى المرأة العراقٌة.
 -3التحدٌات المعاصرة للمرأة العراقٌة اثناء ادائها مهنة التدرٌس.
 -2مضامٌن العالقات العامة.
 -9اتجاهات طلبة العالقات العامة تجاه التعلٌم االلكترونً.
 -1المرأة والعالقات العامة.
 -2االتصال التعلٌمً فً العالقات العامة.
 -2قٌاس اراء الطلبة تجاه اسلوب مقترح للتعلٌم االلكترونً فً جامعة بغداد.
.1تأصٌل مفهوم النزاهة فً التعلٌم الجامعً خارطة اكادٌمٌة لتعزٌز النزاهة بمفاهٌم العالقات العامة.
 -9توظٌف التعلٌم االلكترونً فً الدرس االعالمً.
-30

الملتٌمدٌا بٌن االعالم والتعلٌم.

-33الخطاب االعالمً العراقً ....خارطة طرٌق إلعالم عراقً مهنً
 -33تشخٌص واقع االنماط الرٌادٌة عند المرأة بالجامعة المستنصرٌة وعالقتها ببعض الخصائص
الشخصٌة.
 -32بٌداغوجٌا الخطاب العراقً ومهنٌة االعالم.
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 -39الخطاب العراقً ومهنٌة االعالم
 -31صناعة المعلومات وادارتها فً معركة الحشد وستراتٌجٌات الرد
 -32خارطة اكادٌمٌة لتعزٌز النزاهة بمفاهٌم العالقات العامة
 -32استخدامات الوسائط المتعددة فً التعلٌم االلكترونً لبعض مقررات االعالم.
 -31دور تفعٌل المحاسبة االجتماعٌة فً معالجة ازمة النزوح الداخلً
 -39الخطاب االعالمً والتجهٌل
بحث استراتٌجٌة العالقات العامة فً الجامعات العراقٌة  :دراسة تقوٌمٌة لقسمً العالقات
.30
العامة بجامعتً (بغداد والتكنولوجٌة ) انموذجا .مجلة بحوث العالقات العامة الشرق االوسط .عدد
 39شهر( 3032 )2
بحث نشاط اقسام العالقات العامة فً المؤسسات الحكومٌة العراقٌة بحث مشترك مع
.33
د.محمد جبار الكرٌزي عدد 31عدد  31شهر (.3032 )9
بحث الخطاب اإلعالمً العراقً والتجهٌل  ،بحث مشترك مع د.محمد جبار الكرٌزي ،
.33
المؤتمر العلمً الوطنً االول حول االعتدال فً الدٌن والسٌاسة للفترة من 3032/2/32-33
بجامعة كربالء.
بحث تأهٌل العاملٌن فً اقسام العالقات العامة وانعكاسه على جودة اإلداء فً المؤسسات
.32
الحكومٌة ،بحث مشترك مع د.حنان عبد هللا حسن العمار مجلة كلٌة اآلداب .العدد  29فً
3032/2/3
بحث التجدٌد اآلنً لدراسة االعالم العملً واالستغناء التدرٌجً عن النظري والتحول من
.39
التعلٌم الى التدرٌب ،بحث مشترك مع د.حسام موفق صبري ...المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة االعالم
فً جامعة البترا بتارٌخ .3032/33/39-32
بحث دور التكنولوجٌا الحدٌثة بالتعلٌم االلكترونً – استخدامات اللغة االتصالٌة
.31
وتكنولوجٌا الملتٌمٌدٌا االعالمٌة بحث مشترك مع د عالء حسٌن جاسم نشرت فً مجلة العلوم
االنسانٌة جامعة بسكرة العدد ( . 3032 )33
9-3
بحث حاالت التجهٌل فً الخطاب االعالمً ،مشترك مع د.محمد جبار الكرٌزي
.32
 3032/1/وتم القاؤه فً المؤتمر الدولً السادس للغة العربٌة فً االمارات العربٌة المتحدة.
الكتب المطبوعة
 .3عمل العالقات العامة
 .3الخطاب االعالمً العراقً...نحو ستراتٌجٌة خطاب مهنً
 .2دلٌل اطارٌح االعالم
 .9قضاٌا المرأة العراقٌة ما بعد العام  3002فً ظل التحوالت والتحدٌات
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.3  سلسلة الخطاب االعالمً رقم.ً بٌداغوجٌا الخطاب االعالمً العراق.1
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